
 

1 

 

                                                             Հաստատված է …………ամբիոնի  "       " -ի նիստում  

(արձ. թիվ           )  ամբիոնի  պետ՝ 

……...……….…………….. 

 (ամիս ամսաթիվ ……...……….…………….. 
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ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ  ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ  Իրավաբանական հոգեբանություն 

  

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԻՉ  
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ԴԱՍԱԺԱՄԵՐԻ 

ԲԱՇԽՈՒՄ 
Դասընթացի ընդհանուր ծավալը կազմում է 32 ժամ, որից 20 ժամ 

դասխոսություն, 12 ժամ սեմինար: Դասընթացն ավարտվում է 

ամփոփիչ ստուգարքով: 

  

ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ Չկա 

  

ՀԱՄԱՌՈՏ 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Դասընթացի բովանդակությունը ներկայացված է հետևյալ 

բաժինների տեսքով՝  

 Իրավաբանական հոգեբանությունըիրավագիտւթյան և 

հգեբանության համակարգում, իրավաբանական 

հոգեանության առարկան, խնդիրները, սկզբունքները այլ 

գիտությունների հետ 

 հոգեկանն գործընթացների դերը և նշանակաությունը 

իրավաբանական գործունեության մեջ 

 անձի բազմակողմանի ուսումնասիրման մեթոդները և 

գործունեությունը 

 հաղորդակցման հնարների օգտագործման դերը 

իրավաբանի մասնագիտական  գործունեության մեջ 

 սոցիալական խմբերի դերը և նշանակության 

ուսումնասիրումը, որպես անձի ձևավորման պայման 

 շեղվող վարքագծի զարգացման պատճառները, 

առանձնահատկությունները և իրավագիտակցման 

հասկացության ուսումնասիրումը 

 տուժողի, անչափահասի հոգեբանական 

առանձնահատկությունները 

 դատապարտյալի հոգեբանւթյունը, ռեսոցիալիզացիայի 

գործոններըև խնդիրները, դատապարտյալի անձը և 

դաստիարակչական գործընթացը: 

 

  

ՆՊԱՏԱԿ 

 

 

 

 

 

 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ 

¸³ëÁÝÃ³óÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ իրավաբանական 

կրթություն ուսումնասիրող ուսանողների մոտ ձևավորել 

Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý հիմնական գիտելիքներ, որոնց կիրառումը պետք 

կգա  հետագա գործունեության մեջ:  

Դասընթացի խնդիրներն են՝ 

 ուսանողների ÏáÕÙÇó Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ûáõñ³óáõÙÁ ³é³ÝÓÇÝ Ù³ñ¹áõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 

ËÙµ»ñÇ ¨ ÏáÉ»ÏïÇíÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ Ñá·»Ï³Ý 

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ուսումնասիրումը 

 ëï³óí³Í Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñի և  հÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 

Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙ առաջացած 

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñը ÉáõÍելու  Ñ³Ù³ñ: 

 սոցիալական վարքի շեղումների հոգեբանկան և 
քրեաբանական պատճառների և պայմանների 

ուսումնասիրումը: 
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ԿՐԹԱԿԱՆ ԵԼՔԱՅԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

 

1. Իմանա 

 

 

 

 

 

 

2. Կարողանա 

 

 

 

 

 

 

3. Տիրապետի 

 

 

 

 

 

 

êáíáñáÕÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÇÙ³Ý³Ý ՝ 

 Ù³ñ¹áõ ¨ ËÙµÇ Ó¨³íáñÙ³Ý áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÝÓÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý 

Ï³éáõóí³ÍùÁ, ÏáÙáõÝÇÏ³ïÇí /Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý/ 

·áñÍÁÝÃ³óÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

  շ»ÕíáÕ վարքագծի ձևավորման պատճառները և 
առանձննահատկությունները 

 սոցիալական խմբերի դերի և նշանակության մասին անձի 
ձևավորման գործընթացում 

 Տուժողի, անչափահասի հոգեբանության 

առանձնահատկությունները, դատապարտյալի անձի 
հոգեբանությունը 

êáíáñáÕÝ»ñÁ  å»ïù  ¿  Ï³ñáÕ³Ý³Ýª 

 

 áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ¨ Ñ³ßí³é»É ³ÝÓÝ³íáñáõÃÛ³Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 

Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

 Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ß÷áõÙ Ñ³ëï³ï»É ï³ñµ»ñ Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇ  

անձանց Ñ»ï 

 հասկանալ Çñ³í³Ë³ËïÇ ³ÝÓÇ Ó¨³íáñÙ³Ý íñ³ ³½¹áÕ 

Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñÝ áõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 

 

êáíáñáÕÝ»ñÁ  å»ïù  ¿  ÑÙï³Ý³Ýª 

 

 Մասնագիտական-հոգեբանական գիտելիքներին՝ անձի, 

խմբերի հոգեբանությանը, անձի հանցավոր վարքագծի 
ձևավորման պատճառներին 

 Հիմք վերցնելով հոգեբանական գիտելիքները տիրապետի 

վերլուծական հմտություններին, որպեսզի ապագայում 

կարողանա հմտորեն վերլուծել, ճիշտ գնահատել իր դերը և 
ազդեցությունը գործունեության վրա և մասնագիտական 

որշումներ կայացման վրա: 

 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ   

  

Հիմնական 

 

1. ².².Ü³Éã³çÛ³Ý §Ðá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ¦,º.  1997Ã 

2. Ա.Ա. Նալչաջյան §êáóÇ³É³Ï³Ý Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ¦ º.2004Ã 

3. ê.²ñ½áõÙ³ÝÛ³Ý, ¾. ¶ñÇÝ §Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ¦, º. 2004Ã 

4. А.Г. Маклаков §Общая пиихология¦ Питер, 2008  

5. Р.С. Немов §Общая пиихология, введение в пиихологию¦ М., 2016  

6. А. М. Столяренко  §Прикладная юридичеккая пиихология ¦ М. ,2001  
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7. В.Л. Ваиильев §Юридичеккая психология¦ М., 1997 

8. В.Л. Ваиильев §Юридичеккая психология¦ М., 1998 

9. А.П. Самонов  §Пиихология приттупника групп¦ Перьм, 1991 

10. Е. П. Ильин §Психология общения и межличностных отношени¦ —Питер, 2009 г. 

11. А.Г. Асмолов §Психология личноти¦ —М. 1990  

12. В.С. Мухина, А.А. Хвостов §Возростная психология¦—М.2005 

13. А.В. Хомич  §Пиихология девиантного поведения ¦ —Ростов-на –Дону 2006 

14. Л.Б. Шнайдер §Пиихология аддективного поведения детейи подростков¦  

15. Ю. А. Дмитриев, Б.Б. Казак §Пенициарная психология  ¦ —Ростов-на –Дону 

2007 

16. А. М. Столяренко  §Прикладная юридичеккая пиихология ¦ М. ,2001 г. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

  

Լրացուցիչ 1. Ս.Արզումանյան, Ս.Մկրտտչյան, Վ. Սարգսյան §Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý 

Ñá·»µ³ÝáõÃÛանÝ պրակտիկում¦, º. 2002 Ã 

 

  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ԵՎ 

ԿՇԻՌ 

 Բաղադրիչ 1- ամփոփիչ ստուգարք 

 

  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՍԱՆԴՂԱԿ 

Գնահատման  

բազմագործոն  

համակարգ 

Գնահատականի  

թվային 

համարժեքը 

ԿՓԵՀ / 

տառային 

գնահատական 

Ուսանողների 

գիտելիքների  

բնութագիր 

 

100-97 

96 - 90 

4.0 

3, 7 

A Անցողիկ 

գնահատականներ 

Հ
ա
ն
ր
ա
գ
ո
ւմ
ա
ր
ա
յի
ն

 ս
տ
ո
ւգ
մ
ա
մ
բ

 

89 - 85 

84 - 80 

3, 3 

3, 0 

B 

79 - 70 2.7 C 

69 - 65 2.3 D 

64 - 60 2.0 E 
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59 - 41 1.7 FX  ՈՉ ԲԱՎԱՐԱՐ 

40-ից ցածր  F  ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ 

100-60 4.0-2.0 S   Անցողիկ 

գնահատականներ 

    Մ
ի
ջ
ա
ն
կ
յա
լ  

    ս
տ
ո
ւգ
մ
ա
մ
բ

 

59 - 41 1.7 UX  ՈՉ ԲԱՎԱՐԱՐ 

40-ից ցածր  U   ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ՝ 

  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ / 

ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ 

Ուսանողը դասընթացից կարող է  հանդես բերել մինչև 100% առաջադիմություն: 

Առաջադիմության վերջնական գնահատականը ձևավորվում է ուսանողի ողջ 

տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքների գնահատականների 

հանրագումարի արդյունքում: Գնահատումը կատարվում է համապատասխան 

ներքոհիշյալ բաղադրիչների: Յուրաքանչյուր բաղադրիչի դիմաց նշված 

առավելագույն տոկոսը կարելի է հավաքել ծրագրային պահանջների 

շրջանակներում տվյալ կետի տակ   ներկայացված պահանջները 100% -ով 

կատարելու դեպքում:  

  

ԱՅԼ 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

 

 

 

 

Ներկայություն   

 

Գրավոր 

աշխատանքներին 

ներկայացվող 

պահանջներ 

 

Ինքնուրույն և 

գործնական 

աշխատանքներ 

Դասապլանի որևէ փոփոխություն նախօրոք կտեղեկացվի ուսանողին:  

 

 

Գրավոր աշխատանքների ժամանակ արգելվում է ծածկագրերից  օգտվելը: 

Ծածկագրի հայտնաբերման դեպքում աշխատանքը գնահատվում է զրո միավոր: 

 

Ինքնուրույն  աշխատանքները անհրաժեշտ է կատարել առանց կողմնակի 

միջամտության և հանձնել դրանք նշված ժամանակահատվածում:  

Ինքնուրույն աշխատանքում արգելվում է գրագողությունը: Այլոց մտքերը 
օգտագործելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է նշել աղբյուրը ըստ ընդունված 

ակադեմիական ձևաչափի: 
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ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԹԵՄԱՏԻԿ ՏՐՈՀՈՒՄ 

Թեմա 1 

Իրավաբանական հոգեբանությունը իրավագիտության և հեգեբանության համակարգում, 

իրավաբանական հոգեբանության առարկան, խնդիրները, հիմնական սկզբունքները, կապը 

այլ գիտությունների հետ 

  (2 ժամ դասախոսություն) 

 

Թեմայի հարցերը Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 

1. Իրավաբանական հոգեբանությունը և ուսումնասիրման 

առարկան:  

2. Իրավաբանականհոգեբանության խնդիրները:  

3. Ðá·»µ³Ý³Ï³Ý  Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÝ  áõ  

Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÁ: 

4. Իրավաբանական հոգեբանությունը հոգեբանական և 

իրավաբանական գիտությունների համակարգում: 

 

Հարցեր 1-4 - անցկացվում է 

դասախոսություն` ուսանողների 

ուշադրությունը հրավիրելով 

խնդրահարույց հարցերի վրա: 

 

 

 

Թեմա 2 

Հոգեկան գործընթացների դերը և նշանակությունը իրավաբանական գործունեության 

մեջ 

 (2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար  ) 

 

 

 

Թեմայի հարցեր Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 

1.¼·³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¼·³ÛáõÃÛáõÝÁ  áñå»ë   

³ñï³óáÉÙ³Ý  å³ñ½³·áõÛÝ  Ó¨: 

¼·³ÛáõÃÛ³Ý  ï»ë³ÏÝ»ñÁ,  ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

  ¨  ï»ë³ÏÝ»ñÁ: ¼·³ÛáõÃÛáõÝ 

 ¨  ½·³Û³ñ³Ý: 

2.ÀÝÏ³ÉáõÙ:  ÀÝÏ³ÉÙ³Ý  ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ- 

Ý»ñÝ  áõ  ûñÇÝ³ã³÷áõÃյáõÝÝ»ñÁ:  ÀÝÏ³ÉÙ³Ý  

Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ³é³ñÏ³ÛáõÃÛáõÝ, 

Հարցեր 1-8 - անցկացվում է 

դասախոսություն, դասախոսության 

ընթացքում օգտագրծվում են  

դիդակտիկ նյութեր` ուսանողների 

ուշադրությունը հրավիրելով 

խնդրահարույց հարցերի վրա: 

Ուսանողը նախապատրաստվում է 

սեմինարին դասախոսի նախապես 

հանձնարարված մասնագիտական 

գրականության համապատասխան 

էջերը ուսումնասիրելով: 
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ÇÙ³ëï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ, ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, 

Ï³éáõóí³Íù³ÛÝáõÃÛáõÝ, ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óí³Íáõ 

ÃÛáõÝ, ³å»ñó»åóÇ³: 

3.ÐÇßáÕáõÃÛáõÝ: ÐÇßáÕáõÃÛ³Ý  ï»ë³ÏÝ»ñÁª Áëï  

Ï³ÙùÇ  Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý                      ¨  Áëï  

·»ñ³Ï³ÛáÕ  ½·³Û³ñ³ÝÇ: Êáëù³ÛÇÝ - 

ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý, Ñáõ½³Ï³Ý, ½ÝÝ³Ï³Ý - 

å³ïÏ»ñ³íáñ, ß³ñÅáÕ³Ï³Ý, ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ: 

ÐÇßáÕáõÃÛ³Ý  ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ: Øï³å³ÑÙ³Ý  

ÑÝ³ñÝ»ñÁ: 

4. Øï³ÍáÕáõÃÛáõÝ: Øï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ: 

Øï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ 

5.àôß³¹ñáõÃÛáõÝ: àôß³¹ñáõÃÛ³Ý  ï»ë³ÏÝ»ñÁª 

 Ý»ñùÇÝ  ¨  ³ñï³ùÇÝ,  Ï³Ù³ÍÇÝ,  

áã  Ï³Ù³ÍÇÝ   ¨  Ñ»ïÏ³Ù³ÍÇÝ: àôß³¹ñáõÃÛ³Ý  

Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

6.ºñ¨³Ï³ÛáõÃÛáõÝ:ºñ¨³Ï³ÛáõÃÛ³Ý  ï»ë³ÏÝ»ñÁ¿ 

ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý, í»ñ³ëï»ÕÍáÕ  /Çñ³·áñÍáÕ/: 

ü³Ýï³½Ç³Ý  áñå»ë  »ñ¨³Ï³ÛáõÃÛ³Ý  ï»ë³Ï: 

ºñ¨³Ï³ÛáõÃÛ³Ý  Ï³åÁ  ³ÛÉ  ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ  

Ñ»ï: 

7.Ðáõ½³Ï³Ý  Ñá·»Ï³Ý  ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ: ÐáõÛ½»ñÇ  ¨  

½·³óÙáõÝùÝ»ñÇ  ï»ë³ÏÝ»ñÝ  áõ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  

µÝáõÃ³·ÇñÁ: 

8.Î³Ù³ÛÇÝ  Ñá·»Ï³Ý  ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ: 

Ð³ëÏ³óáõÃÛáõÝ  Ï³ÙùÇ  Ù³ëÇÝ: ²ÝÓÇ  Ï³Ù³ÛÇÝ  

·Í»ñ: ¸ñ¹³å³ï×³éÝ»ñ, ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñ  

 

 

Թեմա 3 

Հոգեկան հատկությունների բնութագիրը և կիրառման նշանակությունը 

իրավաբանական գործունեության մեջ: 

 (2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար) 
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Թեմայի հարցեր Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 

1. Ê³éÝí³Íù, Ë³éÝí³ÍùÇ  ïÇå³µ³ÝáõÃÛáõÝª 

ë³Ý·íÇÝÇÏ, ËáÉ»ñÇÏ Ù»É³ÝËáÉÇÏ, ýÉ»·Ù³ïÇÏ: 

¾ùëïñ³í»ñïÝ»ñ  ¨   ÇÝïñáí»ñïÝ»ñ:  Ê³éÝí³ÍùÇ  

Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

  2. ´Ý³íáñáõÃÛáõÝ: ´Ý³íáñáõÃÛ³Ý  ÏÇñ³é³Ï³Ý  

Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ  : ´Ý³íáñáõÃÛ³Ý  ïÇå»ñÇ  ÝÏ³ñ³·ÇñÁ:       

  3. ÀÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ä³é³Ý·³Ï³Ý  ¨  Ó»éùµ»ñáíÇ     

ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ:                Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý  

ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: ÀÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ¨                                    

·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ  Ï³åÁ: 

   4.²ÝÓÇ  áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝÁ  /³ñÅ»ù³ÛÇÝ  ÏáÕÙÝáñáßáõÙÁ/: 

²ÝÓÇ  å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñ,  ¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñ,  ³ñÅ»ùÝ»ñ: 

ä³Ñ³ÝçÙáõÙùÝ»ñÝ áõ ¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñÁ իրավաբանի 

գործունեության մեջ : 

Հարցեր 1-4 - անցկացվում է 

դասախոսություն խմբային 

քննարկման եղանակով և դիդակտիկ 

նյութերի օգտագործման միջոցով: 

Հարցեր 1–4 սեմինար-պարապմունք. 

խնդրահարույց հարցերի քննարկում: 

Ստուգվում են ընթացիկ 

առաջադրանքները: 

 

 

Թեմա 4 

²ÝÓÇ բազմակողմանի áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý  Ù»Ãá¹Ý»ñ:  

(2 ժամ դասախոսություն) 

 

Թեմայի հարցեր Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 

 

1. Ինչ հատկություններ պետք է ունենա անհատը՝ 

 անձ կոչվելու համար: Ինչ է անձի անհատակա-

նությունը: 

2.Անձի զարգացման փուլերը 

3.ìÇ½áõ³É  Ñá·»¹Ç³·ÝáëïÇÏ³  /Ñá·»³ËïáñáßáõÙ/: 

Ø³ñÙÝ³Ï³½Ù³Ï³Ý ³ËïáñáßáõÙ  /¾. Îñ»ãÙ»ñ/: 

Ø³ñ¹áõ  ÙÇÙÇÏ³ÛÇ  í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ: 

4.²ÝÓÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý åñáÛ»ÏïÇí  

Ù»Ãá¹Ý»ñ: 

 

Հարցեր 1-4 - անցկացվում է 

դասախոսություն դիդակտիկ նյութերի 

կիրառմամբ և քննարկվում են 

հետքրքրություն առաջացնող հացերը 

խնդրո վերաբերյալ : 
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Թեմա 5 

Ðաղորդակցումը իրավաբանի պրոֆեսիոնալ գործունեության մեջ 

 (2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար) 

 

Թեմայի հարցեր Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 

1.Հաղորդակցման դերը և նշանակությունը իրավա- 

բանի պրակտիկ գործունեության մեջ,  հաղորդակցման 

բնութագիրը 

2.Ակտիվ ունկնդրման միջոցները: 

3.Վերբալ և ոչ վերբալ հաղորդակցման միջոցների  

կիրառումը 

 

Հարցեր 1-3 անցկացվում է 

դասախոսություն խմբային 

քննարկման ձևով և ցուցադրվում են 

համապատասխան դիդակտիկ 

նյութեր: 

Հարցեր 1-3 – ինքնուրույն աշխատանք: 

Ուսանողները նախօրոք ծանոթանում 

են հանձնարարված գրականությանը՝ 

ընկալելու քննարկվող հարցերի 

բովանդակությունը: 

Սովորողը նախապատրաստվում է 

սեմինարին դասախոսի նախապես 

հանձնարարված մասնագիտական 

գրականության համապատասխան 

էջերը ուսումնասիրելով: 

 

Թեմա 6 

Սոցիալական խմբերի դերը և նշանակությունը, որպես անձի վարքի 

ձևավորման պայման 

 (2ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար) 

 

Թեմայի հարցերը Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 

1. 1. êáóÇ³É³Ï³Ý  ËÙµ»ñÇ՝ մ»Í, ÙÇçÇÝ ¨  ÷áùñ  

ËÙµ»ñ:êáóÇ³É³Ï³Ý  ËÙµÇ  Ï³éáõóí³ÍùÁ: Ò¨³Ï³Ý, 

ÏÇë³Ó¨³Ï³Ý, áã  Ó¨³Ï³Ý  ËÙµ»ñ: äñÇÙÇïÇí  ËáõÙµ: 

2. ÆÝùÝ³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý  ËÙµ»ñ:²·ñ»ëÇí, 

¿å³ï³Å³ÛÇÝ, ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ  ÇÝùÝ³·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ: 

3. ²ñï³ËÙµ³ÛÇÝ  í³ñùÇ  ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó  

Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý  ÝÏ³ñ³·ÇñÁ: 

4.Հանցավոր խմբերի ազդեցությունը աձի վարքագծի 

վրա: 

Հարցեր 1-4 - անցկացվում է 

դասախոսություն դիդակտիկ նյութերի 

կիրառմամբ: 

Հարցեր 1-4 - անցկացվում է սեմինար 

պարապմունք` խնդրահարույց 

հարցերի քննարկմամբ:  
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Թեմա 7 

Շեղվող վարքագծի զարգացման պատճառները և առանձնահատկությունները 

 (2 ժամ դասախոսություն) 

 

Թեմայի հարցեր Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 

1. Շեղվող վարքագծի ուսումնասիրման 

հիմնական մեթոդները և ուղղվածությունները 

2. Չափանիշի հասկացությունը շեղվող 

վարքագծի հգեբանության մեջ: 

Հարցեր 1-2 - անցկացվում է 

դասախոսություն խմբային 

քննարկման միջոցով: Ուսանողները 

նախօրոք ծանոթանում են 

դասագրքում ներկայացված թեմայի 

հիմնադրույթներին և խնդրահարույց 

հարցերը ներկայացնում քննակման: 

Անցկացվւմ է սեմինար պարապմունք 

ներկայացված խնդրո վերաբերյալ: 

 

Թեմա 8 

Տուժողի հոգեբանության առանձնահատկությունները 

(2 ժամ դասախոսություն) 

Թեմայի հարցեր Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 

1.Տուժողի հոգեբանական առանահատկությունները 

2.Տուժողի անձի առանձնահատկությունները 

Հարցեր 1-2 - Դասախոսություն` ուսա-

նողների ակտիվ ներգրավմամբ, խմբա-

յին քննարկման ձևով:  
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Թեմա 9 

Անչափահասի հոգեբանության առանձնահատկությունները 

 (2  ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար) 

Թեմայի հարցեր Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 

1.Վաղ մանկության հոգեբանական առանձնահատկություն- 

ները: 

2.Մանկության շրջանի հոգեբանական 

առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը: 

3.Մանկության ավարտի հոգեբանական 

առանձնահատկությունները: 

4.Դեռահասության տարիքի առանձնահատկություն- 

ները և բարդույթները: 

 

 

Անցկացվում է դասախոսություն 

քննարկում, դիդակտիկ նյութերի 

կիրառմամբ: 

Ստուգվում են ընթացիկ 

առաջադրանքները: 

Հարցեր 1-4  անցկացվում է սեմինար 

պարապմունք` հոգեբանական 

դերային խաղերի միջոցով քննարկվում 

են խնդրահարույց հարցերը:  
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Դատապարտյալի հոգեբանությունը, ռեսոցիալիզցիայի գործոնները ու խնդիրները, 

դատապարտյալի անձը և դատական գործընթացը 

 ( 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար) 

Թեմայի հարցեր Դասավանդման և գնահատման 

մեթոդաբանություն 

1. Դատապարտյալի անձի հոգեբանությունը: 

2. Դատապարտյալի անձի ադապտացիան: 

3. Ռեսոցիալիզացիայի գործոնները և խնդիրները: 

 

Հարցեր 1-3 անցկացվում է դասախո-

սություն խմբային քննարկման եղանա-

կով: Ուսանողները նախօրոք ծանոթա-

նում են ներկայացվող հարցերի 

վերաբերյալ գրականությանը և վեր 

հանում խնդրահարույց հարցերը և 

ներկայացնում քննարկման: 

Անցկացվում է սեմինար պարապմունք 

1-3 հարցերի շուրջ, անցած թեմաների 

ամփոփում: 
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